
 

  القسم السادس عشر

 آالت وأجهزة ومعدات كهربائية، أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت،

 ،)تلفزيون(أجهزة تسجيل وإذاعة الصورة والصوت في اإلذاعة المرئية 

  أجزاء ولوازم هذه األجهزة
 

  .مالحظات

  :ال يشمل هذا القسم -١

البند (، أو من مطاط مبركن 39سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من لدائن، الداخلة في الفصل   -)أ 

أو غيرها من االصناف المماثلة المعدة لالستعمال في االالت او االجهزة االلية او ،)40.10

  ؛)40.16البند (الستعماالت فنية من مطاط مبركن غير مقسى الكهربائية او تلك المعدة 

البند (أو من فراء  )42.05البند (األصناف المعدة الستعماالت فنية من جلد طبيعي أو مجدد   -)ب 

  ؛)43.03

وغيرها من الحوامل ) كونات(المواسير واألنابيب والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية   -)ج 

  ؛)أو القسم الخامس عشر مثال 48أو  44أو  40أو  39الفصول (المماثلة، من أي مادة 

أو القسم الخامس عشر  48أو  39الفصول (البطاقات المثقبة آلالت الجاكارد أو اآلالت المماثلة   -)د 

  ؛)مثال

وكذلك األصناف األخرى من ) 59.10البند (سيور نقل مواد وسيور نقل حركة، من مواد نسجية   -)ه 

  ؛)59.11البند (مواد نسجية الستعماالت فنية 

 71.02المذكورة في البنود من ) طبيعية أو تركيبية أو مجددة(األحجار الكريمة أو شبه الكريمة   -)و 

، 71.16األصناف المصنوعة كليا من هذه األحجار، الداخلة في البند  ، وكذلك71.04إلى 

والماس المشغولين، غير المركبين، والمعدين كرؤوس إلبر ) الياقوت األزرق(باستثناء السفير 

  ؛)85.22البند (الحاكي 

من القسم الخامس ) ٢(األجزاء واللوازم لالستعماالت العامة بالمعنى المقصود في المالحظة   -)ز 

  ؛)39الفصل (، واألصناف المماثلة من لدائن )القسم الخامس عشر(ر، من معادن عادية عش

  ؛)73.04البند (مواسير الحفر   -)ح 

  ؛)القسم الخامس عشر(من أسالك أو من شرائط معدنية ) بدون نهاية(السيور المقفلة   -)ط 

  ؛83أو الفصل  82أصناف الفصل   -)ي 

  أصناف القسم السابع عشر؛  -)ك 



 

  ؛90أصناف الفصل   -)ل 

  ؛)91الفصل (ناعة الساعات أصناف ص  -)م 

والفراجين من النوع المستعمل كأجزاء  82.07بلة للتبديل الداخلة في البند اأدوات العدد اليدوية الق  - )ن 

، وكذلك األدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند تبعا للمادة المصنوعة )96.03البند (لآلالت 

أو في البندين  59أو  45أو  43أو  42أو  40الداخلة في الفصول (منها أجزاؤها العاملة 

  ؛)مثال 69.09أو  68.04

  ؛95أصناف الفصل   - )س 

األشرطة المحبرة لآلالت الكاتبة وأشرطة محبرة مماثلة، وإن كانت مركبة على بكرات أو بشكل   -)ع 

في حال كانت محبرة أو محضرة بطريقة  96.12بند المادة المصنوعة منها أو البند ( خراطيش 

االحادية او الثنائية او الثالثية القوائم واالصناف المماثلة الداخلة  الحوامل، وكذلك )أخرى للطبع

  .96.20في البند 

، إن 85و  84من كل من الفصلين  -١من هذا القسم والمالحظة  -١مع مراعاة أحكام المالحظة  -٢

أو  85.45أو  85.44أو  84.84جزاء لألصناف الداخلة في البنود باستثناء األ(أجزاء اآلالت 

  :تبند تبعا للقواعد التالية)  85.47أو  85.46

باستثناء البنود ( 85أو  84األجزاء التي هي من األصناف المشمولة بأي من بنود الفصلين   -)أ 

84.09 ،84.31 ،84.48 ،84.66 ،84.73 ،84.87 ،85.03 ،85.22 ،85.29 ،85.38 ،

  تدخل في جميع الحاالت في بنود هذه األصناف، أيا كانت اآللة المعدة لها؛)  85.48و

حينما تكون األجزاء األخرى معدة حصرا أو بصفة أساسية آللة معينة أو لعدة آالت داخلة في   -)ب 

، فإن هذه األجزاء غير )84.43أو  84.79وإن كانت من اآلالت الداخلة في البند (نفس البند 

ا في الفقرة السابقة آ تدخل في البند الذي تخضع له هذه اآللة أو هذه اآلالت، أو، تبعا المشار إليه

 85.29، 85.22، 85.03، 84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09للحال، في أحد البنود 

؛ ومع ذلك، فإن األجزاء المعدة لالستعمال على حد سواء بصفة أساسية مع أصناف 85.38أو 

  ؛85.17، تدخل في البند 85.28لغاية  85.25ألحد البنود من أو  85.17البنود 

، 84.73، 84.66، 84.48، 84.31، 84.09تبند جميع األجزاء األخرى في البنود   -)ج 

أو  84.87، تبعا للحال، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البندين 85.38أو  85.29، 85.03،85.22

85.48.  

ن أنواع مختلفة والمعدة ألن تعمل معا كوحدة ما لم ينص على خالف ذلك، إن اآلالت المشتركة م -٣

والتي تؤلف جسما واحدا، وكذلك اآلالت المعدة لتأدية وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، 

  .تبند تبعا للوظيفة التي تضفي على المجموعة الصفة الرئيسية



 

وإن (مؤلفة من عناصر متمايزة ) مشتركةبما في ذلك المجموعة المؤلفة من آالت (عندما تكون اآللة  -٤

كهربائية أو بأي وسيلة  تكانت منفصلة أو متصلة في ما بينها بأنابيب أو بتجهيزات ناقلة أو بكابال

 84داء وظيفة محددة صراحة ومشمولة في أي من بنود الفصلين أ، معدة ألن تعمل معا بقصد )أخرى

  .ذه الوظيفة، فإن المجموعة تبند في البند الخاص به85أو 

أية آلة أو جهاز أو تجهيزات أو معدات " آالت"من أجل تطبيق المالحظات السابقة، يقصد بكلمة  -٥

 .85أو الفصل  84مختلفة، مما هو وارد في بنود الفصل 


